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No dia 15 de Fevereiro de 1932 saía às 
ruas um novo e polémico jornal, dava pelo 
nome “Revolução”, um ano depois este 
jornal deu lugar a um movimento          
sindicalista patriótico que muita polémica 
causou. Era um movimento marcadamen-
te socialista e católico (tal qual o coman-
dante Hugo Chávez) e foi brutalmente            
perseguido pela ditadura bacoca da    
extrema-direita reaccionária do Estado 
Novo. 
 
Os seus militantes, por serem patriotas, 
eram atacados pela esquerdinha como 
sendo reaccionários, e por outro lado, por 
serem sindicalistas e socialistas convictos 
e dominarem as ruas como ninguém, 
eram acusados (como se tal fosse um 
insulto) de comunistas pela direita, pela 
Direita e pela direitinha, do mais reaccio-
nário ao mais revolucionário light. 
 
Pois bem, pegamos nesse legado e    
decidimos editar uma segunda série do 
“Revolução”, num formato quase artesa-
nal e com mais boa vontade do que meios 
é esta a sua primeira edição, a sua        
publicação será trimestral e tentaremos 
melhorar com o tempo, os nossos leitores 
logo nos indicarão que rumo a seguir, já 
que sendo uma publicação revolucionária 
paga por uma mão cheia de benfeitores           
necessitamos dos nossos leitores para a 
divulgação da nossa publicação. 
 
A publicação primará pela contracultura, 
entrevistando agrupamentos de música 
alternativa (do mais melodioso som      
tradicional ao mais violento punk dos 
subúrbios), notícias de países não        
alinhados   e   personalidades, ou   mes-
mo ideais, que perfilam políticas alternati-
vas. 
 
Esta segunda série da voz da Esquerda 
Nacional chega-vos através do Círculo de 
Revolucionários Livres (CRL), nome 
sob o qual se escudam correntes antago-
nistas de pensamento revolucionário,             
anti-globalista, anti-capitalista e libertário 
de inspiração inter-nacionalista, indivíduos 
e associações. A colaboração está aberta 
a qualquer revolucionário.  
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Alfonso Beltrán é um revolucionário  
espanhol de longa data, foi um dos  
impulsionadores da extinta revista     
revolucionária "Resistência" e participa 
actualmente no blog Antagonistas (http://
antagonistas.blogia.com) após uma   
incursão no Movimiento Social Republi-
cano. Foi também amigo e camarada de 
Norberto Ceresole, personalidade     
revolucionária que a “Revolução” tentará 
divulgar. 
 
Agradecemos ao mesmo por ter cedido 
em dar-nos esta entrevista que,        
esperemos, não seja a sua última      
colaboração. Esta é a primeira de uma 
série de entrevistas que a “Revolução” 
está a levar a cabo através das quais 
daremos a conhecer aos nossos leitores 
diversas personalidades pouco, ou nada, 
conhecidas em Portugal. 
 
Talvez esteja em ordem uma curta 
introdução, talvez do seu percurso 
político? Quando despertou para a 
política revolucionária? 
 
Tengo 42 años. Milité en mi adolescencia 
y juventud en diversos grupos falangistas 
y nacional-revolucionarios 
 
Li numa sua entrevista que o colectivo 
que fundou a “Resistência” tinha por 
única plataforma comum o desgosto 
pelo que os grupos de direita, tanto a 
do sistema como a de “direita       
n a c i o n a l ” ,  a q u e l a  a  q u e  a             
comunicação social (media) chamam 
de “extrema-direita, andavam a fazer. 
Pode falar-nos desta realidade? 

La derecha nacional española fue      
utilizada como “mano de obra” barata por 
los políticos de la Transición           
Democrática; del mismo modo que el 
Régimen Franquista habia utilizado a los 
falangistas durante 40 años. En uno y en 
otro caso los manipuladores tenían los 
mismos nombres y apellidos ; y usaban 
los mismos mitos y las mismas mentiras 
para mantener en la inopia, la inercia y  la 
ignominia a las franjas juveniles del  
movimiento político, hasta convertirla en 
parte residual del sistema. 
 
Esto era y esto es la extrema derecha 
nacional española. Nada más. 
 
 “Resistência” foi uma revista como 
nenhuma outra que tenha lido,       
comparável talvez apenas com a 
“Rebélion” francesa. Inspiraram-se em 
alguma publicação estrangeira para a 
sua fundação? 
 
No. Fue una iniciativa autónoma y    
autóctona fruto de una experiência     
política-cultural común de tipo radical-
generacional. 
 
O panorama editorial espanhol é muito 
vasto, com revistas como “Nihil      
Obstat” e a “Manifiesto” ainda em 
publicação. Acredita que é possível 
um regresso da “Resistência”? 
 
No lo veo probable; dadas las             
circunstancias actuales. Pero no hay 
nada imposible... 
 
Como contempla os actuais Partido 
Nacional Bolchevique russo, de 
Eduard Limonov, e o percurso de 
Dugin? A Rússia será um exemplo 
para a esquerda nacional europeia? 
Será Putin um patriota revolucionário? 
 
La verdad es que no sigo mucho la 
actualidad política radical rusa. Yo nunca 
me sumé a la moda nacionalbolchevique” 
propagada por la Nouvelle Droite        
francesa. Valoro aspectos importantes de 

la obra filosófica de Dughin. Pero en 
cuanto a Putin su proceder me ha      
parecido siempre “sinuoso”. No confío 
demasiado en ningun pan-nacionalismo. 
 
Parece-nos que a recente vitória de 
Sarkozy se deveu a um racismo 
“politicamente correcto”, islamófobo e 
anti-imigracionista ao mesmo tempo 
que defensor de Israel e do sionismo. 
Acredita que a influência de           
eurosionistas como Guillaume Faye 
foi assimilada pelo sistema francês, no 
discurso de Sarkozy? 
 
La verdad es la contraria. Fue la extrema 
derecha francesa la utilizada por el    
sistema de poder del Estado francés. Hoy 
el discurso eurosionista e islamófobo es 
un discurso de Estado que forma parte 
de esa especie de Frente Judeocristiano 
europeo que comienza más a la izquierda 
de lo que parece. Para el neo-racismo 
políticamente correcto, los epígonos 
incorrectos y raciofóbos de Petain, de Le 
Pen, de Vial o de Faye ya no sirven para 
nada. Son descartables. Eso es lo que ha 
pasado en las recientes elecciones    
francesas… 
 
Como ocorreu a colaboração de     
Norberto Ceresole com “Resistência”? 
Como contempla hoje a Revolução 
bolivariana da Venezuela de Hugo 
Chavez? 
 
 
Conocimos a Ceresole a través de   
nuestos contactos en la comunidad    
islámica de Madrid, en el exilio palestino 
y en otros colectivos de base. En aquel 
momento Ceresole estaba empeñado en 
dar a conocer la realidad de la          
Revolución Bolivariana de Chávez (de la 
que fue su primer y principal ideologo) y 
fue así a traves de su persona que    
conocimos la realidad de un Movimiento 
Revolucionario que –en mi opinión-  
camina en la dirección correcta, a pesar 
de  todo y de todos, para  convertirse   en  
faro   y  modelo  de  la  Liberación  de  los  
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 pueblos de la    
América ibérica. 
 
Não raras vezes a 
á r e a  p a t r i o t a  
e s p a n h o l a       
manteve boas rela-
ções com países      

muçulmanos, editando-se mesmo a 
revista “Handschar”. Acredita que   
países como o Líbano, o Irão e a Síria 
são uma boa fonte de oposição à 
hegemonia mundial dos EUA? 
 
Acredito efectivamente que ayer, como 
hoy, y como siempre la República       
Islámica de Irán es el principal referente 
político, estratégico y espiritual para 
levantar a los Pueblos contra la        
hegemonía global de los Devoradores del 
Mundo: Estados Unidos, Israel y sus 
cómplices y lacayos internacionales. 
 
A seu ver é possível o regresso de um 
Islão revolucionário sunita sem       
Saddam Hussein? Ou o futuro do Islão 
revolucionário, também no Iraque e no 
Líbano, será xiita? 
 
Existen ciertamente en el campo suní 
corrientes y movimientos islámicos de 
carácter revolucionario. Baste citar a 
HAMAS en Palestina o al Movimiento 
neo-sufí Justicia y Fe en Marruecos. Pero 
es verdad que los shiitas están a la     
vanguardia de la teoria y la praxis del 
Islam revolucionario. 
 
Em tempos fez parte do MSR, quando 
este partido nos parecia legitimamente 
de Esquerda Nacional. Actualmente 
julga ser possível um regresso do 
MSR às fileiras da Esquerda Nacional? 
Haverá espaço para a criação de um 
novo partido de esquerda nacionalista 
em Espanha? 
 
No lo sé. Eso habría que preguntarselo a 
ellos, lo digo con el mayor de los         
respetos: no hay que perder nunca la 
esperanza. De momento, para crear un 
Partido del tipo de Izquierda nacional que 
comentas hace falta que se den          
condiciones subjetivas más que         
objetivas, que actualmente no se dan en 
España. Hace falta una mayor “masa 
crítica” y un mayor nivel de                  
responsabilidad política que el que hoy 
día existe. 

Acha que Espanha é viável como país 
ou terá que lidar melhor com as       
real idades dos nacional ismos        
separatistas? (Galiza, País Basco, 
Andaluzia, etc.) 
 
España es tan viable como pueda serlo 
cualquier otro Estado nacional en estos 
tiempos de globalización. Pero España 
como comunidad nacional de destino, 
como Patria, solo será una realidad en la 
medida en que pueda transformarse en lo 
que le corresponde ser como pueblo y 
nación revolucionarios: una República 
Federal. 
 
C o n h e c e  a l g o  d a  r e a l i d a d e               
portuguesa? “Resistência” contava 
com leitores portugueses? Já visitou 
Portugal? 
 
Lamentablemente no he visitado Portugal 
nunca.  De joven estudié e l                
nacional-sindicalismo portugués de Rolão 
Preto y la evolución paralela de los dos 
“estados-novos” ibéricos: el de Salazar y 
el de Franco. Temo que la realidad    
política y social de Portugal y España no 
difieren mucho tampoco en la actualidad. 
 
Resistencia, es cierto, contaba con     
suscriptores y amigos en Portugal. 
Recuerdo también que había una        
relación fluida con una revista revisionista 

d e  a q u e l l o s  a ñ o s  l l a m a d a 
“Justicia&Liberdade”... 
 
Mantém-se  ao  cor ren te  dos            
agrupamentos de esquerda nacional 
n o  e s t r a n g e i r o ?  C o n h e c e  o             
anarquismo nacionalista nas suas   
vertentes inglesa, impulsionado por 
Troy Southgate, Welf Herfurt e Peter 
Töpfer entre outros? 
 
No. No conozco nada de estos grupos. 

Recordo que utilizavam a imagem do 
Dr. Ernesto Guevara, o “Che”, na   
vossa publicação. O Guevarismo é 
uma atitude revolucionária actual? Ou 
já ultrapassada? 
 
Yo no recordo haber usado el fetiche del 
“che”. Creo que el “guevarismo” es hoy 
por hoy -como bien dices- una actitud 
“ultrapassada”. 
 
Já pensaram em publicar os textos de 
“Resistência” numa compilação,    
talvez num livro? O blog “Linha     
Antagonista” é uma continuação da 
“Resistência”? 
 
El Blog Antagonistas continua en línea de 
principio los postulados básicos de  
Resistencia sin caer en el dogmatismo ni 
en la testimonialidad. La Línea de    
Resistencia está siempre viva; no debería 
enterrarse en ningún libro. Es solo mi 
opinión. 
 
Portugal tem vivido numa crise       
económica muito forte, a extrema-
direita e a extrema-esquerda andam a 
sair à rua, o povo está cada vez mais 
pobre e o desemprego aumenta. Julga 
ser possível alterar as políticas       
económicas nacionais sem o          
desmantelamento da União Europeia e 
o abandono do Euro? 
 
Dada la correlación de fuerzas polticas y 
económicas en la Unión europea de las 
multinacionales, su política de      amplia-
ción y las dinámicas del Capital interna-
cional no resulta utópico     pensar que el 
modelo sistémico pudiera colapsarse por 
sí mismo en cualquier momento. Debe-
ríamos   prepararnos para tal eventuali-
dad. 
 
Acredita que a ideologia identitária, 
como delineada por Pierre Vial e    
Guillaume Faye, é um cavalo de Tróia 
s i o n i s t a ?  R e s s u s c i t a  m i t o s            
ultrapassados de supremacismos 
raciais e civilizacionais? 
 
Es algo que ya muy pocos militantes 
identitarios de buena fé pueden ya    
ocultar. Han quedado al descubierto. Y 
nosotros –lo digo sin falso orgullo- hemos 
colaborado a desenmascarlos. 
 
Aznar esteve esta semana em            
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Portugal, onde criticou a política de 
imigração e o multiculturalismo.    
Acredita que seguirá o discurso     
alarmista de Sarkozy para o PP  
regressar ao poder em Espanha? Os 
patriotas espanhóis ainda se deixam 
enganar? 
 
Los “patriotas españoles” –o que se dicen 
tales- se “dejan engañar” siempre: les 

interesa. Aznar ha sido durante sus años 
de gobierno el principal referente de 
estos “patriotas de ocasión” e identitarios 
de salón. No son inocentes. Forman parte 
del entramado socio-ideológica de la 
Derecha española. Son escoria. 
 
 
Caso deseje acrescentar algo, esteja à 
vontade. 

Nada más que  
saludar a todos los      
h e r m a n o s           
portugueses y los 
mejores deseos de 
buena suerte a  
Flavio      Gonçalves 
en todas sus iniciativas    revolucionarias.  
 
Gracias. 

A palavra ecologia deriva da palavra  
grega oikos que significa casa ou lugar 
onde se vive. Originalmente em alemão; 
ökologie, foi definida em 1966 por Ernst 
Haeckel a qual segundo ele "era a     
ciência capaz de compreender a relação 
do organismo com o seu ambiente". 
Literalmente ecologia é o estudo dos 
organismos em sua casa. Usualmente 
define-se como o estudo das relações 
dos organismos ou grupos de             
organismos com o seu ambiente ou    
ciência das inter-relações que ligam os 
organismos vivos ao seu ambiente   
estando esta definição em harmonia com 
a moderna de ecologia, como sendo o 
estudo da estrutura e do funcionamento 
da natureza considerando a humanidade 
como parte dela. 
Para muitos ecologia significa         
actualmente «a totalidade do homem e o 
ambiente». Os humanos primitivos 
devem ter sido os ecólogos ecléticos 
guiados pela necessidade de entender 

onde e quando o seu alimento e os seu 
inimigos (não humanos) estariam      
localizados.-  os mais antigos agriculto-

res, precisavam ser cada vez mais sofisti-
cados tendo de saber como manejar as 
fontes de alimento vivo e doméstico, 
estavam interessados em variados tipos 
de problemas nos quais os ecólogos apli-
cados ainda hoje estão; 
- como maximizar a taxa em que o     
alimento é colhido do ambiente natural e 
como isso pode ser repetidamente feito 
ao longo do tempo. 
- como plantas e animais domésticos 
podem ser mais bem tratados de modo a 
maximizar as taxas de retorno. 
- como os organismos fonte de alimento 
podem ser protegidos dos seus próprios 
predadores. 
- como controlar as populações de    
patogenes e parasitas que afectam o 
homem. 
No século XX a ecologia passou a  
abranger não apenas a ciência aplicada 
mas também a pura. A coexistência   
dessas duas linhas tem sido mantida e 
construída. Muitas áreas aplicadas têm 
contribuído para o desenvolvimento da 
ecologia e tem o seu próprio           
desenvolvimento sido estimulado por 
ideias e abordagens ecológicas. todos os 
aspectos da colheita, produção e       
protecção de alimento e fibras está   
envolvido. 
A preocupação com a ecologia da     
poluição começou a crescer na década 
de 50, houve então uma expansão no 
interesse publico e integração ecológica 
na conservação de espécies ameaçadas 
e da biodiversidade de áreas amplas, no 
controlo de doenças em humanos e 
outras espécies, bem como nas         
consequências potenciais de alteração 
profunda no ambiente global. 
Actualmente ecologia é um assunto 
sobre o qual quase todo o mundo presta 
atenção e a maioria das pessoas       
considera importante mesmo quando não 
conhecem o significado exacto do termo. 
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 Os Porcos Cegos foram conhecidos, até 
ao início de 2006, pelo nome de Blind 
Pigs. São uma banda punk brasileira de 
inspiração folk (há quem os chame de 
Dropkick Murphys brasileiros) que   
nasceu em 1993 na cidade de      
Barueri, Estado brasileiro de São    
Paulo, com diversas influências (The 
Ramones, The Clash, The Misfits, etc.). 
Lançaram  vários     discos    originais e 
um ao vivo entre 1997 e 2004 com o 
nome de Blind Pigs e todos produzidos 
por uma editora própria, a Sweet Fury 
Records. Em 2005 anunciaram um 
enterregno e voltaram ao activo em 
2006 com uma nova postura, mais 
patriótica embora anteriormente já 
tivessem composto músicas como 
"Patria Libre ou Muerte" e o refrão do 
vídeo “O Idiota” também nos tenha 
chamado a atenção (“e você é um  
idiota que não vê seu país indo        
p’ró inferno”),   gravando apenas em  
língua portuguesa e mudando o nome 
para Porcos Cegos, no disco Heróis ou 
Rebeldes.  
 
A “Revolução” achou por bem entrevistar 
estes simpáticos e activos brasileiros e 
aqui fica o resultado da entrevista levada 
a cabo com o Henrike (vocalista) que 
refutou logo que a banda seja quer 
patriótica ou sequer de esquerda, cada 
elemento da banda tem a sua própria 
ideologia e a banda, como um todo, é 
estritamente apolítica. Mesmo assim 
agradecemos a disponibilidade para a 
entrevista, mesmo após avisarmos que a 
“Revolução” é uma publicação patriótica 
de esquerda.  
 
Visitem a página deles: http://
p o r c o s c e g o s . a n t i m i d i a . c o m . b r / 
(disponibilizam o download gratuito do 
seu último disco). 
 
Antes de mais, a pergunta essencial: 
porquê essa mudança de Blind Pigs 
para Porcos Cegos? Incluiu alguma 

mudança de line up? 
 
Eu não aguentava mais as pessoas 
escrevendo e pronunciando errado o 
nome Blind Pigs e também acho que 
chegou a hora de todos nós valorizarmos 
um pouco mais nossa cultura e nossa 
língua. Foi uma decisão difícil, nem toda 
a banda concordou, mas no final a 
mudança aconteceu. Já tínhamos       
gravado um disco logo que o Blind Pigs 
terminou (no meio de 2005) somente com 
músicas em português, que iria ser      

lançado com o nome Blind Pigs antes do 
Blind acabar, mas o projeto acabou   
arquivado. Quando resolvemos voltar (no 
começo de 2006), regravamos alguns 
vocais e remixamos o disco e lançamos 
ele com o nome já traduzido, assim    
surgiu o álbum "Heróis ou Rebeldes". 
Sobre mudança de line-up, o Mauro,    
ex-baixista, não gostou muito das       
direções que banda vinha tomando e 

resolveu abandonar o barco, no lugar 
dele colocamos nosso camarada Galin-
do, da banda punk paulistana, General 
Bacon. De resto ficou igual: Eu (Henrike) 
nas vozes, Gordo nas vozes e na       
guitarra, Fabiano nas guitarras e Buda na 
bateria (quem gravou o CD foi o Arnaldo, 
o baterista que tocou no disco São Paulo 
Chaos, nosso primeiro CD. Na época 
estávamos sem baterista e como o Arnal-
do estava no Brasil, convidamos ele para 
gravar o disco connosco).  
 

Algumas músicas (Para Incomodar e 
Heróis ou Rebeldes) me fizeram      
pensar em Dropkick Murphys, alguma 
inspiração? Ou nada a ver, foi só   
ralação minha? 
 
Claro que Dropkick foi uma inspiração. 
Ter ouvido Do or Die quando               
saiu  em  1997 foi revelador. Também 
tive   a   oportunidade   de   os   conhecer  

http://porcoscegos.antimidia.com.br/�
http://porcoscegos.antimidia.com.br/�
http://porcoscegos.antimidia.com.br/�
http://porcoscegos.antimidia.com.br/�
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pessoalmente em San Diego, CA, em 
2005 e foram espectaculares como     
pessoas, muito honestos e humildes. Fui 
aos bastidores, conheci toda a banda e 
até tive direito a cantar “Skinhead on the 
MTA” juntamente com o Al Barr durante o 
concerto. Inesquecível. 
 
Chegaram a abrir shows para os Dead 
Kennedys e os NOFX no Brasil,     
mantiveram alguma relação pessoal 
com essas bandas na altura? Alguma 
recordação em especial do Jello      
Biafra? 

Tocamos com o NOFX aqui no Brasil em 
1996. Foi muito bom, mas não           
mantivemos contato com eles não. São 
boas pessoas, na época eu era muito fã 
deles e foi uma honra ter dividido o palco 
com o NOFX. Agora quando o Dead   
Kennedys voltou para fazer shows,    
voltaram sem o Jello, o que foi uma    
tristeza. Claro que foi espetacular ver 
East Bay Ray detonando na guitarra, 
Klaus Flouride no baixo e Peligro        

destruindo  a bateria, mas claro que fal-
tou o showman, a  alma dos Kennedys, 
Mr. Biafra!!! O vocal que eles trouxeram 
não tinha nem metade do carisma e do 
talento vocal do Jello. Mas foi uma    
experiência interessante. Tocamos com 
eles no Rio de Janeiro. 
 
Apesar de uma posição punk (leia-se 
r e b e l d e )  o s  P o r c o s  C e g o s               
assumem-se apolíticos, mas algumas 
letras (Não Vou Parar de Lutar, Plano 
de Governo, entre outras) animam 
qualquer revolucionário de direita ou 

de esquerda. Que tipo de público 
atraiem seus shows? 
 
Hummmm, boa pergunta. Bom, nos    
consideramos apolíticos pois somos   
cinco indivíduos que pensam bem       
diferente. Não somos uma banda de 
esquerda, muito menos de direita, mas 
acho que faz parte de nosso trabalho 
conscientizar as pessoas no sentido de 
escrever letras inteligentes onde elas 

possam aprender algo. Sou fascinado por 
história, então acho que isso aparece 
muito nas minhas letras. Gosto de cantar 
sobre pessoas que fizeram uma          

diferença, que tiveram coragem de ir con-
tra tudo e todos, os verdadeiros heróis ou 
rebeldes. 
 
 
Já tocaram em Portugal? Conhecem 
alguma banda portuguesa? 
 
Infelizmente este é um sonho que ainda 
não realizamos. Bandas portuguesas? 
Estou meio por fora, desculpe. 
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No Brasil é possível bandas como os 
Porcos Cegos viverem da música que 
fazem? Ou têm empregos das 9h às 
5h? 
 
É difícil. Todos na bandas trabalham. Não 
necessariamente das 9 as 5, mas todos 
trabalham. 
 
No passado dia 7 tocaram com     
Garotos Podres, outra lenda do punk 
brasileiro, correu tudo bem? Há uma 

boa relação entre as bandas? 
 
Garotos Podres é uma grande banda. Eu 
era muito fã quando era criança, e      
continuo gostando muito do trabalho 
deles. Sou muito amigo do Português,  
ex-baterista deles que agora é dono do 
selo independente Rotten Records. Sim, 
correu tudo bem, porque não iria? Não foi  
a primeira vez que tocamos juntos. 
 
Sei que prometi manter a entrevista 
apolítica, mas apesar de os elementos 
do Porcos Cegos terem visões        
políticas próprias podemos dizer que a 
banda acaba por ser a voz de uma 
classe trabalhadora oprimida e pobre? 
 
Não sei, prefiro pensar que somos a voz 
de desajustados.   
 
Eu falei que ia perguntar sobre a   
música "Patria Libre o Morte" ainda do  
tempo do Blind Pigs... alguma         
exaltação sandinista? 
 
Não, na realidade é mais um grito de 
guerra pela união da América Latina. 
Acho que todos os países da América do 
Sul já passaram por uma experiência 
negativa de serem controlados por dita-
dores de direita impostos à força pelos 
Estados Unidos. Todos esses países 
tiveram um passado negro e violento com 
polícias secretas, sequestros políticos, 
guerrilhas armadas nas ruas e ditadores 
fantoches. 
 
A banda, como um todo, acha que 
devem existir limites à liberdade de 
expressão? Todas as vertentes       

políticas, por mais bestas que sejam, 
merecem liberdade para falar? 
 
Não. Acho que a liberdade de expressão 
é um direito fundamental. 
 
Já tocaram nos EUA? Se sim, que 
impressão vos ficou dos americanos? 
 
Nunca, mas morei muitos anos lá. Não 
tenho nada contra os americanos, mas 
sim contra sua política de guerras      
injustas. 
 
Porque estão disponibilizando o   
download gratuito do vosso último 
disco na vossa página oficial? 

Na  verdade  TODOS  nossos   discos 
estão disponibilizados para download 
gratuito na nossa página oficial. Não tem 
como lutar contra isso. Se alguém even-
tualmente quiser fazer download dos  
nossos discos, ele vai achar em algum 
site, então prefiro que essa pessoa faça o 
download direto do nosso.  

Ainda acredito que algumas pessoas, 
como eu, gostam de ter o CD original, 
mas como estamos em um selo                
independente onde a distribuição não é 
muito boa, nossos discos são difíceis de 
achar nas lojas, esta é outra razão      
para disponibilizar no site.  

Creio que por agora é tudo, espero 
voltar a importuná-los, obrigado     
Henrike pelo tempo, e vemo-nos em 
Portugal? 
 
Espero que sim!!!! Obrigado por  tudo! 
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Estamos um tanto ou quanto – muito até 
– cansados da incessante campanha de 
propaganda mediática que tem vindo a 
decorrer nos últimos anos contra o Islão 
em geral, e a República Islâmica do Irão 
em particular, e ao Socialismo também 
em geral, e em particular a República 
Bolivariana da Venezuela. 
 
Cremos que estes dois países são o 
exemplo perfeito da obtenção de um   
sistema funcional no qual predomina a 
justiça social de um tipo que dificilmente 
poderá ser considerado marxista; embora 
em nosso ver Marx não possa ser       
condenado pelo que Lenine e companhia 
fizeram com a sua teoria, mas isso é 
outro assunto, que prefiramos ler      
Bakunine, Kropotkin, Proudhon ou     
Malatesta é problema nosso e não retira 
o valor do esforço revolucionário dos 
marxistas; cremos que é altura de exaltar 
estes dois Estados como exemplos     
concretizados de regimes terceiristas. 
 
Terceirismo 
 
O que é o terceirismo? Ora bem, a      
Terceira Via (e não nos referimos aqui à 
terceira via neo-liberal também chamada 
de novos trabalhistas preconizada por 
Tony Blair) é uma ideologia, ou melhor 
um conjunto de ideologias, que se   
encontram fora da dicotomia criada no 
decorrer da Terceira Guerra Mundial (que 
alguns chamam de Guerra Fria), são 
ideologias que simultaneamente não se 
enquadram nem no ideal capitalista nem 
no ideal comunista. As ideologias       
terceiristas incluem diversas correntes 
essencialmente libertárias que incluem 
anarquistas, comunistas de núcleos, 
anarco-comunistas, sindical istas,      
nacionalistas, indigenistas, zapatistas, 
ecologistas, etc. modelos independentes 
que criticam os autoritarismos que       
surgem do capital (conotado com a    
direita) e da ditadura do proletariado 
(conotada com a esquerda). São       
movimentos que por vezes não          
conseguem ser considerados nem de 
esquerda nem de direita, embora sejam 
oriundos dessas famílias. 
 
Vejamos o exemplo do Irão e da       

Venezuela, uma república islâmica em 
que a religião toma um papel              
predominante seria normalmente de   
direita enquanto que um regime       
essencialmente socialista e dedicado 
quase exclusivamente à justiça social e à 
protecção dos explorados seria           
normalmente considerado de esquerda – 
e boa parte da imprensa tende a        
catalogar ambos os regimes como sendo 
de extrema-direita (Irão) e de extrema-
esquerda (Venezuela). Na realidade 
estes dois regimes são terceiristas, e 
tanto assim é que são aliados e           
colaboram fortemente em diversos     
campos, são parceiros naturais          

exactamente por se reverem um no outro 
como regimes terceiristas (não alinhados 
nem com o comunismo internacionalista 
nem com o capitalismo globalista). 
Ambos os regimes são populares (ou 
populistas, se bem que a imprensa     
capitalista já etiquetou esse termo como 
“mau”), nacionais (ou patrióticos) e     
revolucionários. 
 
Anti-capitalismo & anti-imperialismo 
 
Tanto Chávez como Ahmadinejad se 
tornaram internacionalmente conhecidos 
pelas suas ousadas e publicitadas (pela 
imprensa com o exemplo do que não se 
deve ou não pode dizer) críticas ao    
capitalismo selvagem e ao imperialismo 
cada vez mais violento e bélico,      
den unc i a ra m as  p rovocaç õe s             
estadunidenses tanto na América Latina 
como no Médio Oriente, zonas            

geograficamente ricas em matérias     
primas e recursos naturais e com um 
longo historial de interferências militares, 
financiamento de revoltas e a criação de 
regimes artificiais mantidos por fantoches 
ditadores  treinados pela CIA e completa-
mente  subservientes aos EUA e ao 
Capital. 
 
Anti-sionismo 
 
Ambos os líderes denunciaram também a 
política imperialista do criminoso e ilegal 
Estado sionista de Israel, Estado criado 
nos moldes capitalistas e que pratica 
uma violenta política bélica de expansão 
territorial e controlo dos países que o 
circundam.      
 
Um    perfeito micro-exemplo imperialista 
(para que não nos chamem coisas feias 
nem falaremos do influente lobby sionista 
nos EUA…) e, pior que isso, um racista e 
genocida   regime de Apartheid de meter 
inveja à África do Sul ou aos colonialistas         
britânicos. 
 
Ambos os regimes têm denunciado o 
sionismo como sendo uma ideologia 
racista, supremacista e imperialista, 
quantos outros países o ousaram fazer? 
Nem a Coreia do Norte ou Cuba foram 
tão longe… talvez a Líbia nos seus      
tempos áureos. 
 
Justiça social 
 
Ambos os regimes mantêm políticas 
socialistas justas para protecção dos  
trabalhadores e das camadas mais    
fragilizadas da população, a caridade 
islâmica por si só trata da maior parte do 

Teerão & Caracas: regimes de Terceira Via 
(um mundo melhor é possível) 
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prob lema 
m a s    
Teerão vai 
m a i s    
l o n g e , 

cede    terrenos e financia a construção 
de residências  a   preços  baixos para    
os    seus    cidadãos, promove  os  micro  
empréstimos incentivando a pequena 
empresa e os negócios de família, não 
existem     impostos directos e existem 
pequenos financiamentos a fundo      
perdido para pequenas coisas, como por 
exemplo casamentos cujos jovens casais 
ou     progenitores não possuam meios 
para pagar a boda. 
 
Na Venezuela o regime bolivariano 
melhorou em muito a vida dos mais 
pobres e carenciados através de diversos 
programas localizados, a que o governo 
chama missões, criando cooperativas, 
escolas e centros de saúde em todas as 
localidades (o objectivo é criar uma     
destas infra-estruturas para cada bairro) 
a preços por vezes até abaixo do        
mercado para as camadas mais pobres e 
desprotegidas da nação, programas    
gratuitos de formação e (através da mais 
recente Missão Che Guevara)          
financiamentos a fundo perdido e       
parceria com empresas estatais na     
criação de pequenas empresas e      
negócios familiares.  
 
Para    manter uma autonomia completa 
o governo bolivariano da Venezuela 
aposta ainda na auto-suficiência, algo 
que   deveria ser um exemplo para todos 
os países e acerca do qual falaremos     
noutros números desta nossa modesta 
publicação. Em que consiste esta      
auto-suficiência? Pois bem, para        
minimizar os efeitos de qualquer bloqueio 
– a arma mais eficaz do capital – bem 
como a dependência de outras nações a 
Venezuela, como parte do seu processo 
revolucionário e patriótico, está a levar a 
cabo um esforço para produzir tudo o que 
consome – algo que Teerão também tem 
efectuado desde a revolução de          
Khomeini – com principal destaque para 
os meios alimentares, cortando nas 
importações o governo poupará milhões 
e, mais importante, poderá aumentar o 
povo sem necessitar de terceiros, creio 
que todos concordarão que sem pão não 
existe liberdade (é aqui que realçamos 
que Portugal importa 70% do que 

come?). 
 
Capacidade defensiva & alianças 
 
Como é óbvio e para dissuadir as        
tentações de “libertadoras” invasões e 
ocupações militares (vide Iraque,      
Panamá, Afeganistão, Coreia, Sudão e 
Vietname – e mais existiram e existirão 
certamente) ambos os países têm     
apostado no auxílio à autonomia dos 
países circundantes, veja-se os        
financiamentos iranianos no Paquistão, 
Afeganistão, Líbano, as relações cordiais 
com a Síria e o Uzbequistão e, por parte 
da Venezuela, a aproximação à Bolívia, a 
compra da dívida externa da Nicarágua – 
l ivrando-a da usura bancár ia              
internacional – e ainda a criação de 
comunicação social alternativa (Press TV 
no Irão e a TeleSur na Venezuela) e 
reforço do treino das suas forças         
militares, novos meios para os Pasdaran 
e a criação de um avião de caça         
iranianos e criação de fábrica de       
armamento na Venezuela. 
 
Curioso será também testemunhar as 
relações preferenciais com que ambos os 
países beneficiam a Rússia, o gigante 
derrotado pelo capitalismo, o titã no qual 
o comunismo falhou – talvez por        
desgaste, ou talvez porque assim estava 
destinado – e que também tem vindo a 
assumir uma posição dúbia a nível     
internacional, mas embora vá receben-

do dignitários capitalistas e imperialistas, 
Moscovo tem mantido relações de      
cooperação industrial, bélica e cientifica 
com ambos os regimes (o xiita e o      
bolivariano). Uma relação baseada tão só 
no interesse, mas o futuro o dirá. 
 
Internacionalizar? 
 
Agora resta-nos a questão essencial: 
poderão tanto a Venezuela como o Irão 
internacionalizar o seu espírito rebelde, 
ousado e revolucionário? O orgulho 
patriota e o vigor revolucionários das 
suas juventudes poderão contagiar as 
nossas juventudes? Haverá esperança 
de que na Europa Latina e na América 
Latina surjam movimentos inspirados 
nestas manifestações que nos chegam? 
 
A todos os nossos camaradas na Europa 
Latina e na América Latina, aqui fica o 
nosso mote para motim: Pátria &    
Socialismo! Pela criação de um        
movimento de bases que prime por uma 
Esquerda nacional e revolucionária 
que se inspire nos exemplos dos nossos 
irmãos xiitas e bolivarianos. 
 
Com Chávez e com Ahmadinejad, um 
novo mundo desperta! 
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Os ingleses Show Of Hands,             
agrupamento musical já com duas    
décadas de carreira às costas (o seu 
primeiro registo musical data de 1987) 
decidiu bater o pé e assumir-se como 
agrupamento musical patriótico. O seu 
último single dá pelo nome de 
“Roots” (Raízes, em inglês) e atingiu o 
primeiro lugar da tabela de música folk da 
HMV, sexto lugar de todos os registos 
musicais também da HMV e quarto lugar 
nos downloads de música folk da iTunes. 
 
Não só isso, estes músicos que afirmam 
sem vergonha e embaraços a sua inveja 
para com o facto dos outros povos     
manterem um contacto inegável com as 
suas tradições e a sua cultura e        
questionam-se porque os europeus não o 
sentem; Knightley e Beer, os mentores 
do agrupamento que conta com diversos 
músicos de estúdio, afirmam ser 
“patriotas modernos” que, reconhecendo 
o facto de viverem num mundo            
multicultural, desejam expressar o seu 
orgulho de ingleses e da sua anglicidade, 
conseguiram lotação esgotado já por 
TRÊS VEZES no cobiçado Royal Albert 
Hall. 
 
Os músicos repudiam desde já a etiqueta 
de extrema-direita e o seu passado     
confirma-o (um deles chegou a tocar num 
agrupamento “afro-celta”) mas estão 
conscientes de que esse seria um dos 
riscos a correr por expressarem opiniões 
deste género e consideram preocupantes 
alguns dos comentários ao seu vídeo no 
Youtube, vídeo que a equipa da 

“Revolução” aconselha vivamente, com 
especial realce para a letra.   
 
Desconhecemos vivamente se os seus 
discos se encontram disponíveis em  
Portugal, pelo menos não os              
conseguimos encontrar na FNAC. 
O polémico single, “Roots”, critica a     
perda de identidade dos ingleses (com 
alusão ao afro-americanismo e à         
hegemonia dos EUA), afirma o desejo de  
resgatar a bandeira  de São Jorge 
(bandeira inglesa) da bandeira do Reino 
Unido, numa  alusão ao nacionalismo   
inglês   ao invés   do  patriotismo bretão. 
O disco dá pelo nome de “Witness” (13º 
disco do agrupamento, esperemos que 
não lhes traga azar). A “Revolução”, que 
nesta nova fase pretende dar ares de 
revista alternativa aumentando o número 
de páginas nas próximas edições e  
acentuando a sua presença na Internet, e 
já com equipa redactorial, contactou a 
agência responsável pela promoção dos 
Show Of Hands. 
 
A banda está presente na Internet no 
endereço www.showofhands.co.uk 
 
Passados alguns meses de troca de  
correspondência electrónica entre o 
manager e os departamentos de        
publicidade e marketing dos Show Of 
Hands (não esquecer que se trata de 
uma banda veterana) finalmente         
obtivemos a desejada entrevista 
(agradecemos desde já o esforço de 
Vaughan Pearce em nosso favor) das 
mãos de Steve Knightley, que se     
encontra actualmente em digressão mas 

que nos respondeu no seu parco tempo 
livre. 
 
Ficaram surpreendidos com a        
a c e i t a ç ã o  d o  v o s s o  ú l t i m o               
single, “Roots”? Obtiveram alguma 
reacção negativa?  
 
Estamos deliciados com a quantidade de 
difusão e publicidade que a canção    

causou. Também atraiu a atenção de 
alguns partidos políticos de direita que 
quiseram adoptá-la como o seu hino, o 
que nos forçou a explicar-lhes que a   
nossa canção tem mais a ver com    
música e com cultura do que com uma 
diminuta expressão de patriotismo inglês.  
O que vos inspirou a escrever uma 
canção tão patriótica, foram apenas os 
comentários do ex ministro da Cultura, 
Kim Howells, ou algo mais?  
 
Não encaro a canção como “patriótica” 
nesse sentido (político – ndt). Os    
comentários de Kim Howells foram a  
faísca que despoletou o argumento de 
que os cidadãos têm o direito de criar e 
interpretar música, seja nos seus lares, 
nos bares ou nos clubes. Não é uma área 
que deva ser regulada por um governo 
central. Acontece que acredito em    
música acústica, orgânica, que tenta 
expressar musicalmente o dia a dia das 
vidas na comunidade que a cria. Mas 
seja qual for o género, tem que ser    
possível rebater a disseminação         

MODERNOS 

PATRIOTAS 
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 inexorável do divertimento empresarial 
promovido pelo grande formato televisivo. 
 
Procurámos nas maiores lojas de   
discos portuguesas, mas não         
conseguimos encontrar os vossos 
álbuns, não têm distribuição europeia? 
Onde podem os nossos leitores 
encontrar o vosso último cd?  
 
O melhor é comprarem na página 
www.showofhands.co.uk ou numa boa 
loja de música independente.  
 
É triste como actualmente qualquer 
manifestação de patriotismo é logo 
relacionada com a “extrema-direita”. 
Acham que vos vão tentar relacionar a 
partidos como o BNP e o UKIP?  
 
Bem, como mencionei há pouco, isso já 
aconteceu. É óbvio que estamos a falar, 
novamente, de definições diferentes de 
patriotismo. Não considero que a        
celebração e a promoção da música irlan-
desa seja um acto patriótico. É uma cele-
bração do que é “irlandês” e os  ingleses 
devem sentir-se confortáveis acerca  da 
sua música e das suas      tradições pró-
prias.  
 
O jornal “The Independent” noticiou 
que tocam há 15 anos, mas a data da 
vossa primeira gravação já data de 
1987. Há quanto tempo tocam juntos, 
como banda?  
 
Tocamos, como banda e a tempo inteiro, 
desde 1992, mas já nos conhecemos 
desde que tínhamos dezasseis anos.   
 
Conseguem viver da vossa música, ou 
têm empregos normais das 9h às 5h?  
 
Somos músicos profissionais e como tal 
conseguimos obter um vencimento    
equivalente à média para as nossas   
idades. Aqueles que não têm        
empréstimos a pagar e que são solteiros 
conseguem viver com muito menos.  

Em Portugal é raro vermos alguém a 
ouvir música tradicional actualmente, 
padecemos também com uma       
inundação de grandes proporções no 
que diz respeito a novelas brasileiras e 
“sócias” portugueses de rappers   
americanos. Podemos culpar a MTV 
por tudo isto ou estamos a perder-nos, 
às nossas raízes, para um mundo   
multicultural?  
 
É uma luta árdua. Não somos músicos 
tradicionais num sentido estreito. Escrevo 

canções originais mas tento baseá-las 
nas vidas, situações e linguagem do povo 
inglês. Tenho conhecimento de outros 
músicos que estão a tentar fazer o    
mesmo nos seus países, e combatemos 
a mesma ameaça, que não é              
multicultural, é a ameaça do               
corporativismo globalista.  
 
Alguma vez visitaram Portugal?  
 
Tocamos em Portugal com Ashley       
Hutchings, como elementos temporários 
dos Albion Band, há cerca de dez anos e   

tocamos em quatro lindas praças        
citadinas. Não deixaríamos passar a     
oportunidade de regressar!  
 
Ficarão surpresos se vos começarem 
a catalogar como uma banda política?  
 
Eu ficaria deliciado, pelo menos iria abrir 
uma porta para a discussão e o debate 
bem como, eventualmente, para a nossa 
música. 
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Del “Rusia Es Culpable” al “Turquía No 
Es Europa” 
 
(Para una crítica del neo-nacionalismo 
europeo) 
 
“Europa es una vieja puta prostituida en 
todos los burdeles ideológicos”  
(F.G. Freda) 
 
Nota da redação: este texto foi        
elaborado por Alfonso Beltrán em 
finais de 2004. Problemas técnicos 
impediram a sua publicação na altura 
na página da “Resistência” e o escrito 
foi dado como perdido inclusivamente 
pelo próprio autor. Três anos mais 
tarde foi possível recuperar o texto, o 
mesmo será editado por partes nas 
páginas da “Revolução” já que o seu 
tamanho total ocuparia todas as     
páginas desta modesta publicação. 
 

(1ª Parte) 
 
LA EUROPA IMAGINARIA 
 
El proceso constituyente de la Unión 
Europea llegó a su término. 
 
Con toda la pompa y circunstancia   
requerida por el ceremonial civil,        
burocrático y televisivo, los jefes     
gubernamentales de turno de los países 
miembros firmaron y rubricaron el texto 
definitivo de su “Carta Magna” en el    
mismo escenario donde se firmara y 
rubricara también el Tratado de Roma: 
punto de partida del proyecto político 
europeo. 
 
Falta ahora el formal trámite plebiscitario 
con el cual quedará aprobada (sí o sí) la 
flamante “Constitución” de Eurolandia. Un 
referéndum que consagre jurídicamente, 
según los acostumbrados usos y abusos 
del “Estado de Derecho”, el reparto    
fáctico de poder entre élites políticas  
nacionales, intereses corporativos y  
mundo de los negocios. 
 
De este modo, la “ciudadanía europea”, 
es decir, la exigua minoría votante y   

obediente, (objeto social cuantificable, 
masa/clase/media aritmética, escrutinio 
bioestadístico contabilidad semoviente y 
euro-humanidad estándar extrapolable ) 
aclamará –voto mediante- la hiperbólica 
“Ley de leyes” de ese régimen            
oligárquico, tecnocrático y taumatúrgico 
que ha ido creando ex nihilo durante casi 
medio siglo una ficción política sin      
precedentes: la de una “Europa”          
imaginaria. 
 
Como los niños chicos que inventan en 
su fantasía infantil un “amigo imaginario”, 
así los ideólogos de la Euroficción han 
creado una “Eurolandia feliz” como     
espacio imaginario libre de conflictos, 
abierto, tolerante, democrático y        
pluscuamperfecto. 
 
Cierto es que, como cantan Los Ilegales, 
“es bueno tener siempre un amigo,     
aunque sea un amigo imaginario, y no 

exista...”  Cada uno puede, de tal       
manera, formar su propia euroutopía 
pues el “amigo imaginario” jugará      
siempre con nosotros y a lo que          
queramos; estará siempre a nuestro lado 
sin aburrirse ni cansarse y hasta le      
podremos ganar al parchís. 
 
Pudiera pensarse que, a efectos       
prácticos, mejor eso que nada. Quizás 

sea así; y haya que 
darse con un canto en 
los dientes. El que no 
se consuela es porque no quiere... 
 
Concedido. Aceptemos a “Europa” como 
animal de compañía... 
 
Admitamos entonces la única “Europa” 
posible: Una ficción político-jurídica    
dotada de amplia base técno-industrial, 
total centralización y autonomía          
financieras, implacable planificación y 
concentración de capitales, descarado 
proteccionismo comercial, economía   
subsidiada y una descomunal burocracia. 
 
Una “Europa del Bienestar” (y de un    
Tercer y Cuarto Mundos marginados), de 
la “Calidad de vida” (y de las tasas de 
suicidios censurados por los mass       
media), de los “grandes índices          
macroeconómicos” (y los del paro y     
precariedad laboral), la “Europa de las 
Instituciones” (y la de la corrupción, la 
represión y la de los USA); una “Europa 
“que no es un “gigante con pies de      
barro”-pues ya hemos visto que no le 
faltan “buenas botas”- sino más bien una 
especie de “diplodocus”: mucho cuerpo, 
escaso cerebro. 
 
Una Euroficción que sus creadores,    
planificadores, estrategas y gobernantes 
proyectan social e ideológicamente como 
ese “amigo imaginario” que juega o    
compite –económicamente- con su “otro 
yo”: el demasiado real “amigo             
americano”; que éste si que existe y bien 
que se le nota. Y del que trata a veces 
(estos niños...) de  “diferenciarse”...     
Imaginariamente, por supuesto. 
 
Los euro-amigos del “amigo americano”, 
los menos fantasiosos, los más ladinos, 
consumados aguafiestas, cuando la   
ocasión lo precisa y el interés propio lo 
demanda, recuerdan las “deudas”      
contraídas por la “Vieja Europa” con su 
Gran Amigo, Socio Mayor, Aliado,      
Liberador y Cruzado plenipotenciario de 
todas las Europas posibles y probables, 
reales o imaginarias. 
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EL OTOMANO NO ES 
HERMANO… 
 
A las puertas de esta 
casa común de la 
fantasía, a este    

mágico mundo de colores, han llamado y 
siguen llamando muchos países del 
entorno inmediato al de los “países-
miembros-fundadores”: el núcleo       
occidental primigenio, el más identificado 
con los “valores” del sedicente “mundo 
libre”, verbigracia, el atlantismo militante, 
la democracia liberal, el mercantilismo y 
el librecambismo, que no en vano fueron 
criterios básicos para los primeros    
acuerdos y tratados “euro-comunitarios”. 
 
Las posteriores integraciones de        
mercados nacionales y de nuevos países 
miembros fueron ampliando la base    
económica y política del primitivo 
“Mercado Común”, revisando políticas 
económicas e imponiendo cambios     
estructurales en el sistema social de los 
nuevos socios comunitarios hasta       
conseguir  una “homogeneidad”           
acorde con las necesidades de los      
Capitales-Estados respectivos en       
proceso de confluencia y concentración 
monopolistas. 
 
El Régimen Político Español, tanto en su 
forma de “Democracia Orgánica” como 
en su actual de “Democracia                
parlamentaria”( continuum estatal       
incuestionable como precisamente el 
“modélico proceso de transición”         
demuestra) picó también al postigo     
comunitario tanto en la etapa desarrollista 
del franquismo como en los primeros 
gobiernos juancarlistas, con escaso éxito 
hasta el año de gracia de 1986, durante 
la prolongada etapa gubernamental del 
PSOE. 
 
Pero el caso de Turquía, que solicitó   
antes incluso que el Estado español su 
adhesión al “Club Europeo” (son ridículos 
hasta para definirse) supera con creces 
otros casos análogos y es hoy el motivo 
de una desaforada polémica y             
encendidos debates donde se invocan 
multitud de razones, argumentos,        
considerandos y retruécanos de diverso 
tipo y condición en pro y en contra de la 

entrada de este país. 
 
Cortinas de humo que a duras penas 
pueden ocultar –algunos ni se molestan 
en hacerlo ya- el fondo del problema. A 
pesar de las fachadas de colorines de la 
modernidad, hay una realidad oculta llena 
de cadáveres putrefactos, muertos     
familiares, fantasmas atávicos, terrores 
apocalípticos tras las paredes de cartón-
piedra de la “Gran Casa Común de la 
Felicidad” de ese Súper Parque temático 
internacional llamado Eurolandia. 

En efecto: Turquía puede alegar sus    
razones –mejores o peores-  para la    
adhesión y la Unión Europea poner los 
obstáculos –justificados o no- habituales 
(¿nos hemos olvidado del irritante, 
inenarrable, interminable, proceso 
negociador de nuestro país con la 
Comunidad       económica europea?) 
Pero la realidad aunque negada con 
diplomacia aflora apenas escarbemos. 
 
. ..Y EUROPA ES UN “CLUB             
CRISTIANO” 
 
El flamante Club europeo quintaesencia 
de la modernidad, paradigma de los  
ideales de la Ilustración, de la tolerancia 
religiosa y de la libertad de conciencia 
resulta ser –en cuanto se le coloca ante 
el espejo de sus contradicciones- un puro 
y duro “club cristiano”. 
 
Pudiera parecer paradójico entonces que 
la “Convención europea” haya rechazado 
una mención genérica a las “raíces    
cristianas” de Europa –tal como pedía la 

Iglesia romana y otras confesiones- en el 
texto definitivo de la Euroconstitución, 
mientras que su “laico” presidente, el 
inefable Giscard D ´Estaing, negaba la 
condición “europea” de Turquía desde 
una  óptica geográfica y cultural.         
Eufemismo para no alegar una infamante 
exclusión por razones religiosas. 
 
La negativa a la inclusión del  ex        
presidente galo e íntimo compadre del 
“emperateur Bokassa, era pretexto y 
coartada 
 
El Estado turco es, desde su fundación 
por Ataturk, un estado militantemente 
laico, nacionalista y pro-occidental con un 
poderoso ejército encargado, no solo de 
velar por la defensa y seguridad          
nacionales, sino constitucionalmente   
comisionado para la salvaguarda de ese 
carácter laico que Kemal imprimió a su 
movimiento revolucionario y al régimen 
nacional por él instaurado. 
 
Ciertamente, el gobierno actual está en 
manos de un partido “islamista” que no 
ha llevado a cabo -que sepamos-        
ninguna reforma política susceptible de 
transformar sustancialmente el régimen 
político y las instituciones básicas del 
Estado. Más que nada porque no podría 
hacerlo sin ver las calles de Estambul 
tomadas por los carros de combate de 
una de las más potentes fuerzas armadas 
de la OTAN. 
 
Ahora bien. Si Turquía no es “Europa” o 
no lo es lo bastante para monsieur      
Giscard y muchos otros doctores de su 
Euroiglesia: ¿Es al menos “democrático” 
el  sistema político turco? 
 
O mejor aún: ¿Quién, cómo, cuándo y 
dónde decide qué es “Europa”,          
abarcando con solo golpe de ojo tantos 
ángulos y perspectivas como intereses 
particulares o de grupo, nacionales y 
transnacionales, ideológicos o religiosos, 
incluso tuertas miradas llenas de delirios 
históricos o enfoques sicopatológicos, 
pueblan el imaginario colectivo           
occidental? O también ¿cuándo un Esta-
do es democrático, formando parte por 
ello del selecto “gang”  internacional de 
los Intocables, de los países de la    
Champions League mundial, la de    
aquellos Estados –autoelegidos como 
portavoces de otra ficción: la “comunidad 

Kemal Ataturk 
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internacional”- con patente de corso para 
juzgar y sojuzgar a los demás? 
 
¿Qué es Europa? ¿Qué es Democracia? 
¿Existen realmente? ¿Dónde reside la 
hipotética “Identidad europea”? ¿Cuál es 
el sentido del fenómeno europeo? 
 
Quo vadis colegas que os arrogáis el 
derecho a decir y decidir, así porque sí y 
así porque está de moda, que “Turquía 
no es Europa”, porque el “mahometano 
no es tu hermano” y la “Media Luna” no 
cabe en esa Europa que antaño –casi 
ayer mismo- era la de los “mercaderes?” 
 
No queréis que “vuestra Europa” sea una 
“Colonia Yanqui”, pero tampoco un 
“emirato(sic) islámico”. Realidad actual 
contra hipótesis medieval. Política 
contrafáctica. Histor ia f icción.         
EuroNeverland. 
 
De la misma manera que tampoco      
deseabais que fuera una constelación de 
nuevos satélites de la URRS, con un 
“Muro de Berlín” dividiéndola. Parecía 
una opción justa. Parecía... 
 
Hoy no hay muro. Pero sigue habiendo 
norteamericanos. Con sus bases, su 
Alianza Atlántica y sus aviones          
atravesando vuestras tierras, surcando 
vuestros mares, sobrevolando vuestros 
cielos, que son nuestros y de todos    
también, para atacar pueblos y naciones 
fuera –eso sí- de vuestra “Eurolandia 
indioeuropea”, esa que no quiere turcos 
ni moros ni mahometanos, pero que   
lleva más de medio siglo celebrando la 
presencia salvadora de los Estados   
Unidos a los que tanto tiempo lleváis 
“combatiendo”... 
 
Ya lo dijo el ex presidente Aznar en la 
presentación de sus memorias políticas: 
“Los americanos están aquí porque   
nosotros los llamamos” 
 
Saber –más allá de la historia oficial- 
quien es esa primera personal del plural 
que nos metió al enemigo en casa y en 
que fuerzas se apoyó para hacerlo, y 
quienes siguen siendo hoy todavía –
aparte de los gobiernos europeos en   
pleno- sus más fieles servidores, incluso 
cuando invocan un antiamericanismo 
ramplón, sería el mayor servicio a la   
verdad  y a  la causa  de  una Europa real  

no imaginaria. 
 
UN PATRIOTISMO APÓCRIFO 
Obviamente, a una Euroficción, a una 
Europa imaginaria, le corresponde por 
tradición, costumbre y entropía un        
patriotismo del mismo género: ficticio, 
ilusorio, ridículo y acrítico. 
 
Pocas dudas existen de quien va a    
representar el papel de “tonto útil” en esta 
tragicomedia de alucinación colectiva 
centrada en la, o las “Identidades        
imaginarias” de una Unión de Estados-
N a c i o n a l e s  y  d e  C a p i t a l e s -
Transnacionales que se mantiene viva y 
pujante merced a un complejo sistema de 
equilibrios oligárquicos. 
 
Equilibrios de toda clase y condición que 
reproducen a escala continental los    
propios de cada país, amén de los      
nuevos cabildeos made in Bruselas, a la 
vez  que generan constantes                
desequilibrios sociales que solo un statu 
quo semisecreto, presupuestívoro e    
indecente –del que la “Euroconstitución” 

es una expresión más- en revisión      
permanente   consigue   a   duras   penas  
reequilibrar a cargo del contribuyente, de 
los países nuevos miembros o mediante 
esotéricos artificios financieros. 
 
Pero hay evidencias fácilmente           
percibidas por el común de los mortales, 

incluso para los  
“ c i u d a d a n o s 
europeos”. 
 
Ser europeo “mola 
mazo”, nadie lo duda. 

Pero si es solo esto –y no parece que 
sea mucho más- tampoco es como para 
tirar tracas y marear la perdiz de la 
“Europa Unida”, nueva potencia mundial 
y espejo de virtudes morales, cívicas, 
humanas y conyugales. 
 
Nadie va a luchar, vencer o morir por el 
festival de Eurovisión. Ni contar de      
memoria las estrellitas amarillas de la 
bandera azul-unicef mientras canta con 
traducción múltiple el Himno de           
Eurolandia versión Beethoven-Miguel 
Ríos. 
 
Resulta para todo quisque meridiana la 
naturaleza esencial del régimen europeo 
y su carácter típicamente burgués. La 
Democracia de Mercado, el Capitalismo 
sistemático, en régimen encubierto de 
monopolios y concentración de capitales, 
de Polo geoeconómico  hegemonista, de 
naturaleza imperialista y fuerte instinto 
neocolonial. 
 
La Unión Europea de Multinacionales es 
una Usurocracia demo-liberal con una 
soberanía única, totalitaria, despótica y 
monetaria  con sede central en Frankfurt. 
Con un liderazgo mundial basado en la 
explotación de empresas delocalizadas e 
inversiones internacionales de bajo coste 
y alta rentabilidad. Ingente aparato     
administrativo tecnoburocrático con sede 
en Bruselas 
 
Lugar común sigue siendo aquello de que 
“el dinero no tiene patria”. O que “pecunia 
non olet”. 
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Pero es un hecho 
también de que       
algunas “patrias”– si 
no todas-  no carecen 
d e l  p o d e r o s o        

caballero. Y que –en periodos críticos- el 
capitalismo deja de ser “cosmopolita” 
para muchos de sus críticos hasta 
adquirir una coloración que coincide 
vagamente con la de la “Nación”, el 
“Pueblo” y su “Identidad”. 
 
Entonces, el Dinero, el Capital, las 
Empresas, la Banca, la Bolsa, el         
Mercado, dejan de ser materias          
económicas, de privilegio, sin patria ni 
fronteras, en sí mismas semejantes al 
líquido elemento: incoloro, inodoro e    
insípido. 
 
El Nacional-Capitalismo empieza a sufrir 

una extraña transformación químico-
identitaria.. 
 
Se viste con los colores de la Bandera de 
elección. Adquiere el gusto, el “sabor” de 
nuestra Tierra y nuestro Pueblo. Y      
empieza a oler. Mejor, apesta, atufa,   
hiede a Patria europea reinventada llena 

de identidad, de cultura, de civilización. 
 
Es el tiempo de los “patriotas”. De los 
falsos patriotas, entiéndase bien. 
Al menos eso piensan los   profesionales 
del nacionalismo genérico. Los 
madrugadores de la     Gran Europa que 
quieren hacer realidad avant-la-letre su 
sempiterna arrogancia retórica: es decir, 
no seguir siendo “los últimos de ayer, 
sino los primeros de  mañana”. 
Pero nos barruntamos que los nuevos 
ganapanes de la “euroidentidad” seguirán 
siendo los últimos mañana y de pasado 
mañana. Al tiempo... 
 
Persuadidos de que quizás la 
“Euroficción” les ofrezca más rentabilidad 
política, valoración personal y fuentes de 
ingresos que el viejo nacionalismo de los 
“ E s t a d o s  N a c i o n a l e s ”  d o n d e              
prácticamente “todo el pescado está ya 
vendido” apuestan por hacer el “trabajo 
de calle” que se espera de ellos;        
defendiendo, en esta ocasión, a la     
preNación Europea amenazada en su 

protoIdentidad y en su misma             
preExistencia por el enemigo interior, y 
eterno, el Islam, introducido a través de la 
Inmigración alógena y selvática. 
 
“¡Turquía No es Europa”” 
 
Ya tardaban... 
 
Sí, en efecto, son ellos: los de siempre. 
Los patriotas de lo que sea. Los         
mercenarios de las “identidades” tutifruti. 
Los viejos gladiadores del neofascismo 
atlántico. Los nuevos divisionarios de la 
guerra étnica: los Eurosionistas          
extraparlamentarios, los “Identitarios” 
pret-a-porter sin otra Identidad que la que 
el Poder les permite. 
 
Ese Poder, a cuya sombra se agitan, 
hozan y babean, que de vez en cuando 
condescendiente, con desprecio e      
indiferencia, con la rutinaria certeza de 
tener que soportarlos de nuevo hasta el 
momento en que, el club de amigos de 
las Fuerzas de seguridad, los “Arios de la 
Benemérita” y los Identitarios de  la     
Europol vuelvan a ser prescindibles. 
“Cabeza de Turco” –nunca peor         
dicho- sacrificable del sistema....... 
 
Lo suyo es ahora, dicen, otro 

“patriotismo” un “patriotismo de           
civilización”. 
 
De una supuesta “civilización europea”, 
visible –para sus gafas de madera- a 
poco que te fijes, en la cultura neolítica o 
por allá cerca más o menos. 
 
Tan evidente como para los cronistas de 
la Derecha constitucional del Nacional-
Aznarismo lo es la “proto-españolidad” de 
los cavernícolas de Atapuerca. 

Teatro Romano Atalya Turquia 
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Faleceu Aaron Russo 
 
O cineaste estadunidense, que ao longo 
da sua vida trabalhou com intérpretes 
como os The Who, Led Zeppelin e Janis 
Joplin e actores como Eddie Murphy e 
Nick Nolte (que recentemente  colaborou 
no polémico e anti-americano filme turco 
“Vale dos Lobos”), chegou a ser     
nomeado 6 vezes para os Óscares e 7 
vezes para os globos de ouro, pelos seus 
trabalhos de produção, faleceu  no dia 24 
de Agosto. 
 
O cineasta caiu em desgraça com a    
produção do polémico documentário 
“América: da liberdade ao fascismo” que 
denuncia o Estado quase policial em que 
vivem actualmente os cidadãos dos EUA 
pós 11 de Setembro e as ilegalidades 
cometidas pelo governo na cobrança     
de impostos, o filme pode ser visto      
gratuitamente na Internet (no endereço 
www.freedomtofascism.com) uma vez 
que o boicote nos cinemas foi quase 
total, na página podem também comprar 
o dvd avulso ao preço de 1 dólar cada 
unidade. 
 
Nova corrente anarquista surge na      
Austrália 
 
Os protestos anti capitalismo e anti     

globalização que decorreram no passado 
Sábado, 8 de Setembro, em Sydney, na 
Austrália – para o qual a polícia de     
Sydney dividiu a cidade em duas, com 
quilómetros de barreiras em aço e betão 
armado – entre os milhares de          
manifestantes habituais manifestaram-se 
em formato “black block” algumas     
dezenas de Nacional-Anarquistas,      
surpreendendo tanto as autoridades   
policiais quanto os manifestantes usuais.  
 
De realçar que não decorreram quaisquer 
actos de violência entre os anarquistas e 
comunistas convencionais e os recém 
chegados Nacional-Anarquistas, que   
distribuíram panfletos anti-globalização 
com citações do Subcomandante       
Marcos, do Exército  Zapatista de     
Libertação Nacional. Uma corrente a 
acompanhar. 

 
Primeiro disco dos Barafunda Total 
 
O jovem agrupamento punk português 
lançou o seu primeiro álbum no passado 
mês de Fevereiro, o disco dá pelo nome 
de “Um Passo Para Crescer” e mantém o 
alto padrão de qualidade a que nos   
habituaram com a sua anterior maqueta, 
“Bem-Vindos à Realidade”, manifestando 
que em Portugal também se toca punk, e 
com muita qualidade. 
 
O destaque vai, claro está, para a  
atraente baixista, que também colabora 
nas vocalizações (ouçam a faixa “O Céu 
é o Limite” e digam lá que não querem 
mais) – sem discriminação para o resto 
da banda, mas uma mulher em palco 
destaca-se sempre. Podem obter mais 
informações e encomendar pins, t-shirts 
e o cd de estreia no myspace da banda: 
http://www.myspace.com/barafundatotal. 

 
 
 
 
 

 
Solidariedade       internacionalista 
 
Passeando pelo mundo virtual português 
demos  de  cara   com  três      iniciativas 
q u e  c r e m o s  v a l e r  a  p e n a                
mencionar, a  primeira tem a  ver com  
um blogue que dá pelo nome 
“Solidariedade com o Irão”(solidariedade 
comoirao.blogspot.com) e que reúne  
notícias – originais e traduções – que 
digam respeito a este país, que       
recentemente viu o seu exército ser   
etiquetado de “terrorista” pelos EUA 
(merda de etiqueta parece que dá para 
tudo) e que, a avaliar pela imprensa   
capitalista, pode ser atacado mais dia 
menos dia pelo grande Satã imperialista.  
  
As outras duas iniciativas dizem respeito 
à Venezuela do nosso camarada        
revolucionário Hugo Chávez, uma      
vinculada a uma campanha internacional, 
“Tirem    as      Mãos      da     Venezuela” 
(tiremamaosdavenezuela.blogspot.co
m ) e outra na mesma linha embora   
isoladamente, o “Venezuela Desperta!” 
( venezueladesperta.blogspot.com ). 
 
No passado dia 8 de Setembro o primeiro 
blogue participou num debate intitulado 
"Soberania e Progresso Social, a      
América Latina em Luta!", organizado 
pelo Partido Comunista Português, que 
decorreu na edição deste ano da Festa 
do Avante!.  
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Acção directa contra 
milho   transgénico 
 
Não entendemos o por-
quê de tanto repúdio 

contra a acção do colectivo Verde      
Eufémia, fala-se muito na imprensa     
capitalista do hectare que se destruiu a 
17 de Agosto, mas ninguém faz          
referência ao facto de lá terem ficado 50 
hectares de milho mutante. Certo que 
também julgamos que teria sido mais 
eficaz uma acção directa contra o      
organismo governamental que autorizou 
o plantio de tal veneno, mas a acção 
directa não-violenta levada a cabo não é 
drama nenhum, e muito bem esteve o 
eurodeputado Miguel Portas em não 
repudiar a acção directa como ferramenta 
política. 
 
Já é altura dos revolucionários             
portugueses despertarem para acções 
deste género para se fazerem ouvir, que 
venham muitas mais. 
 
Encontro anti-civilização 
 
Decorreu entre os dias 8 e 11 de Setem-
bro mais um encontro anti-civilização na 
vizinha Espanha, recordamos que no ano 
passado este evento contou com a     
participação de John Zerzan, filósofo   
eco-anarquista e editor da revista Green 

Anarchy. Cremos que uma vez mais não 
haverá qualquer representação          
portuguesa, o que lamentamos. Podem 
obter mais informações acerca do evento 
que decorreu, e outros semelhantes, no 

f ó r u m  L l a v o r s  d e  A n a r q u i a 
(www.nodo50.org/llavors). 
 
Activista detido em Nova Iorque 
 
O activista e jornalista libertário Alex 
Jones, responsável pela programa de 
c a b o  P r i s o n  P l a n e t 
(www.prisonplanet.tv) e o portal        
noticioso Info Wars (www.infowars.com) 
foi detido no decorrer de uma            
manifestação de activistas pela verdade 
do 11 de Setembro (que têm dúvidas 
acerca da tese oficial sancionada pelo 
governo dos EUA), no passado 9 de 
Setembro, enquanto o activista era     
levado pela policia sob “nenhuma        
acusação específica” o apresentador da 

tv conservadora Fox News, Geraldo Rive-
ra, acusava    os manifestantes suposta-
mente liderados por Alex de 
“anarqu i s tas ” ,  “ comun is tas ”  e              
ridicularizava “são o grupo de            
manifestantes menos atraentes que já vi” 
entre outros mimos como “julgo que 
estes manifestantes praticam sexo 
homossexual em casas de banho      
públicas”, e é esta personagem uma   
figura pública famosa da Administração 
Bush, um opinion maker. 
 
Manifestação céptica do 11 de     
Setembro em Madrid 
 
O movimento congénere do que se   
manifestou em Nova Iorque, mas   
sedeado em Madrid, também promoveu 
uma manifestação pela verdade do 11 de 
Setembro no passado dia 9 de Setembro, 
organizada pela plataforma Investigar o 
11 de Setembro (www.investigar11s.org) 
a manifestação contou com militantes de 

diversos quadrantes, entre os quais a 
Izquierda Nacional Española do nosso 
camarada e correspondente Alfonso  
Beltrán. A manifestação decorreu sem 
incidentes. 
 
Nova edição da Rébellion 
 
A Rébell ion, revista socialista             
revolucionária francesa publicada   
b imest ra lmente ,  pub l i cou uma         
refrescante – e polémica, como não 
podia deixar de ser – nova edição com 
uma entrevista a Alain Soral, marxista 
convicto que apoiou Le Pen contra     
Sarkozy nas últimas eleições, o que é 
realmente uma inovação desconcertante, 
o seu tema de capa dá pelo nome 

“Convergências Esquerda/Direita, por 
uma frente nacional comunista?”. 
 
A Rébellion é extremamente inovadora 
no que diz respeito a publicações de 
esquerda patriótica e creio que merece a 
atenção, o apoio e até mesmo a crítica 
de todos nós, podem contactá-la pelo 
endereço RSE - BP 62124 - 31020 Tou-
louse, França. (e no blogue http://
rebellion.hautetfort.com) 
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Vamos aproveitar este espaço para 
dar a conhecer alguns aspectos 
menos conhecidos do anarquismo, 
que muita gente insiste em relacionar 
à extrema-esquerda tanto em        
Portugal como no estrangeiro apesar 
do mesmo, inclusivamente na revista 
Utopia, anuário anarquista português, 
ser retratado como estando além da 
esquerda e da direita e, assim sendo, 
trata-se de uma muito legítima     
ideologia de Terceira Via.  
 
Para o   catalogar assim já bastaria a 
sua base anti-autoritária (antifascista 
e anticomunista), anticapitalista e anti 
imperialista, campos comuns de toda 
e qualquer ideologia terceirista.   
 
Daremos a conhecer uma revista e 
um partido anarquistas espanhóis que 
escapam, em muito, à típica cataloga-
ção do anarquismo como sendo uma 
ramificação trotskista, já que em Por-
tugal os políticos de direita e até os 
comunistas tentam relacionar sempre 
os anarquistas com o Bloco de 
Esquerda. A revista dá pelo nome    
de  Autogestión  e  o partido é o   
SAIN (Solidaridad y Autogestión             
Internacionalista).  
 
O que os torna tão diferentes? Além 
de serem anarquistas de pleno direito, 
são uma vertente cristã dentro do 
anarquismo, ou seja, são anarquistas 
que   não  alinham  no    politicamente  
correcto do homossexualismo político 
nem da promoção do aborto: são   
anti   aborto   e   anti- direitos   (leia-se  
libertinagem) dos homossexuais.  
 
Exactamente, leram bem: anarquistas  
que consideram o direito à vida como  

sendo superior ao direito de escolha.  
 
Anarquistas que defendem que a 
homossexualidade é uma opção, que 
pode ser revertida, e que não alinham 
em marchas nem em arraiais gay 
(que em Portugal são pagos por    
entidades estatais). Curiosamente 
ainda, anarquistas que consideram o 
aspecto espiritual como parte         
integrante da liberdade e da         
existência do ser humano, que aliam 
a solidariedade anarquista à          
solidariedade cristã. Resumindo: 
anarquistas com valores morais! E 
não são os únicos, uma vez que a 
CGT    espanhola (anarco-sindicalista) 
de quando em vez também exalta o 
valor da família, e recentemente    
lançou inclusivamente uma campanha 
contra a discriminação das mães que 
aleitam tradicionalmente, ao seio, os 
seus filhos recém nascidos.        
Aconselhamos  vivamente uma visita 
ao portal genérico animado por estes 
anarquistas munidos de valores   
numa era que os perdeu: 
www.solidaridad.net merece uma 
visita atempada a todas as suas    
secções, campanhas e até links    
providenciados.  
 
Já mencionámos várias correntes         
anarquistas menos convencionais que 
não correspondem à imagem que o      
sistema nos transmite, como o      
eco-anarquismo, o anarquismo pós 
esquerda e o  Nacional-Anarquismo.  
 
Todas elas, tal como esta vertente 
anarquista cristã, constituem ramos 
válidos do anarquismo que             
dificilmente podem ser catalogados 
como trotskistas.  

Sendo Portugal um país em que    
ainda se vê tudo a preto e branco,   
para pouco ou para nada serviu o 25 
de Abril neste campo, é importante 
realçar que o anarquismo é uma  
ideologia que vale por si mesma e 
que é um erro relacionar o mesmo 
exclusivamente com o trotskismo e o 
comunismo, que ainda hoje o        
perseguem (tentem ir à festa do   
Avante! afirmando-se como          
anarquistas para verem a que      
espécie         de        tratamento     vos      
relegam        os          democráticos 
comunistas estalinistas). Aliás, a   
oposição do anarquismo ao          
totalitarismo, ou fascismo, comunista 
data logo da Primeira Internacional, 
não é nada novo. O anarquismo não 
só vale por si mesmo mas também, 
devido à sua natureza, é              
extremamente plural, tem               
praticamente uma infinidade de      
vertentes e é puro simplismo          
português colocar tudo no mesmo 
saco, deixemos esses simplismos 
para a extrema-direita caduca e ultra-
passada, que não sabe nem nunca 
aprendeu a fazer melhor, e para os 
seus aliados neo-nacionalistas 
(identitários, sionistas e               
derivados).Ser Revolucionário e de 
Esquerdas não significa não ter     
valores morais e éticos, há que o   
realçar. Ser apologista da acção 
directa não é sinónimo de terrorista, 
importa relembrar.  
 
Ser nacionalistas não nos obriga a ser 
de direita, e muito menos de extrema-
direita, ora vejamos os exemplos da 
Galiza, do País Basco, da Venezuela 
e da Irlanda. O nacionalismo militante 
é de esquerda!  

  “ REVOLUÇÃO “ é uma revista socialista que trata temas sociais e políticos. Não  se destina  
a  ser vendida  ao  público. Quem  a  desejar  receber  deverá  enviar e-mail para:                
revistarevolucao@gmail.com.  Ser-lhe-ão  cobrados apenas os gastos de envio e 
pedido o correspondente a um donativo para cobrir as despesas de impressão. 
Facultativamente qualquer dos nossos assinantes pode doar uma quantia extra como forma 
de apoiar o nosso trabalho. 

Os anarquistas são todos iguais?  
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